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Temat

Aktualizacja założeń wydawniczych dla wersji Cyberpunka 2077 i Wiedźmina 3: Dziki Gon dedykowanych na 
konsole nowej generacji
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Aktualizując informacje dotyczące założeń wydawniczych CD PROJEKT S.A. (dalej “Spółka”) odnoszących się do 
wydania gier Cyberpunk 2077 oraz Wiedźmin 3: Dziki Gon na konsole nowej generacji (Xbox Series X|S oraz 
PlayStation 5), Zarząd Spółki informuje, iż bazując na rekomendacji osób zarządzających produkcją, podjął decyzję 
o przeznaczeniu dodatkowego czasu na prace nad oboma projektami. Aktualnym celem Spółki jest wydanie gry 
Cyberpunk 2077 na konsole nowej generacji w pierwszym kwartale 2022 r. zaś gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na 
konsole nowej generacji w drugim kwartale 2022 r. 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 39/2021

Subject: Updated publication schedule of next-gen releases of Cyberpunk 2077 and The Witcher 3: Wild Hunt

Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR  inside information

CD PROJEKT S.A. (hereinafter referred to as “the Company”) wishes to provide an update regarding its 
publication schedule for 2021 as concerns the release of dedicated versions of Cyberpunk 2077 and The Witcher 
3: Wild Hunt for next-gen consoles (Xbox Series X|S and PlayStation 5). The Management Board of the Company 
hereby announces that, based on recommendations supplied by persons supervising development, it has decided 
to allocate additional time to both projects. The Company currently intends to release the next-gen version of 
Cyberpunk 2077 in the first quarter of 2022, and the next-gen version of The Witcher 3: Wild Hunt in the second 
quarter of 2022.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking 
readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may 
exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD 
PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.
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